
 
Cardápio  

 
Café da manhã 
 
Pães variados 
Pão de queijo 
Queijo branco e frios  
Frutas 
Granola 
Iogurte 
Bolo de fubá 
Manteiga, Geléia e Mel 
Suco de laranja 
Leite quente e frio 
Café 
Chás 
 
Feito na hora  
Ovos mexidos 
Ovos fritos com bacon 
Crepe ou tapioca  
 
Aperit ivos 
 
Azeitona temperada 
Nuts 
Cenoura e pepino á juliana com sal 
grosso e azeite, 
Abobrinha curtida 
Patê de tofu (vegano) 
Queijo Brie com mel  
Espetinhos de mussarela, tomatinho 
e manjericão 
Pastelzinho aperitivo de queijo e 
carne  
 
Sopas 
 
Capeletti em brodo 
Caldo Verde 
Gaspacho 
Sopa de tomate 

Saladas 
 
Salada verde, tomates, granola 
salgada  
Salada verde, pepino, cenoura, 
rabanetes enfeitando, tomates, 
palmito 
Salada verde com damasco e 
gongonzola 
Molho da casa 
Maionese de batata com erva doce e 
maçã verde 
Salada de grãos com pepino e cebola 
roxa, receita da Neka.  
Salada de Penne com caponatta  
Caesar Salad  
 
 
Entradas 
 
Coquetel de camarão 
Casquinha de Siri  
Pêra com Gorgonzola   
Melão com presunto cru 
Vitel Toné  
Berinjela ao forno  
Souflês (queijo, palmito ou couve-
flor) 
 
 
 
 
Quiches e tortas 
 
Quiche de Emental com abobrinha 
Quiche Lorraine 
Quiche 3 cogumelos 
Quiche de Alho poró 
Torta de massa folhada de espinafre 
e ricotta 



Carne 
 
Ossobuco com Risoto á Milanesa  
Carne Seca na cama de cebola 
caramelizada, abóbora no forno com 
alecrim  
Feijoada completa 
Costela Bovina assada com molho e 
pirão  
Costela Suína com cebolas 
caramelizadas  
Virado a paulista  
Filé Mignon ao molho:  Roquefort , 
Madeira ou mostarda com batata 
chips caseira, palito ou portuguesa.  
Picadinho de filet mignon, farofa de 
couve, batata chips caseira, banana á 
milanesa e arroz.  
Estrogonofe de file mignon, batata 
palha caseira e arroz  
Filé mignon a milanesa com pure de 
batatas, legumes da estação e arroz  
Língua ao molho de cenouras e 
alcaparras  
Bracciollete (espetinho de file com 
salsinha e alho – bem suave)  
Paleta de cordeiro Assada  
Churrasco na piscina – arroz biro-
biro, farofa, vinagrete e salada verde 
Legumes na brasa ou quiches para 
os vegetarianos  
 
Do mar 
 
Arroz de polvo  
Pescada na Crosta de Limão Siciliano  
Bacalhoada com cebola, batatas, 
pimentoes vermelho e amarelo, 
azeitona  
Bacalhau á Brás  
Camarão a paillote com arroz puxado 
no molho  
Rabo de lagosta grelhada na 
manteiga com risotto de limão 
siciliano  
 
 
 
 

Frango 
 
Estrogonofe de frango, batata palha 
caseira e arroz  
Frango ao curry, arroz, brócolis 
puxado na frigideira, acompanha 
mango chutney, amendoim torrado, 
cebola roxa batidinha e côco ralado 
Frango havaiano – filet de frango 
grelhado, molho de manteiga limão e 
coentro, arroz e legumes da estação  
Filet de frango á parmegianna com 
batata frita e arroz  
 
 
Massas frescas 
 
Fettuccini caseiro com ragú de 
lagarto (6 horas no forno)  
Espaguetti ou fettuccini com opções 
de molho: pesto, vermelho, manteiga 
negra , carbonara, putanesca, 
rabiata, alho e óleo  
Cappelli recheado com shimeji do 
sítio com mateiga negra  
Cappelli recheado de mussarela com 
molho de tomate e manjericão com 
ou sem gongonzola  
Cappelli recheado de costela com o 
próprio molho  
 
 
Massas secas 
 
Rigatoni rechado de mussarela e 
molho de tomate  
 
Risotos 
 
Risoto de Pêra com Roquefort, 
presunto cru e aspargos  
Al Pesto Rosso  
La Milanese  
A la Piemontese  
 
 
 
 
 



Menu Infantil      
 
Fetuccinni Caseiro com molho de 
tomate 
Lasanha tradicional de queijo, 
presunto ou molho bolognesa 
Espaguete Caseiro, molho de 
manteiga queimada, tomate ou 
bolognesa 
Bifinho filé de frango, arroz e feijão e 
batata frita ou legumes 
Almondega caseira da vovó, arroz, 
feijão, mandica frita 
Bife a milanesa, arroz e creme de 
milho 
Omelete misto 
Bolo de carne recheado de queijo 
com molho de tomate 
 
 
 
Vegetarianos 
 
Quiches e tortas 
Hamburger vegetariano 
Lasanha de beringela  
Strogonoff de palmito  
 
 
Sobremesas 
 
Tart Tartan com sorvete de crème 
Pudim de leite 
Frutas da estação 
Doces caseiro com queijo 
Petit Gateau com sorvete de crème 
Crepe Suzzete  
Creme de papaia ou abacate  
 
 
Drinks 
Gin tônica 
Capirinha de frutas  
Suco de tomate 
 
 
 
 
 

Podemos enviar também as 
sugestões completas das 
refeições para seu grupo, como 
no modelo abaixo, e fazemos 
alterações conforme 
necessário.  
 


